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ATA DE REUNIÃO CODEMA 

Data: 10/05/2021 Horário de Início: 10h Horário de Término: 11h15 

Local: Google Meet  

Participantes Letícia de Alcântara Moreira (Setor de Gestão Ambiental) 

Selmo Toelho (Setor de Gestão Ambiental) 

Nelson José Antônio (CIDAS) 

Iara Aparecida de Souza (Departamento de Saúde) 

Thiago Zuccon e Silva (Departamento de Obras) 

Rodrigo Natal da Rocha (Departamento de Obras) 

Jamila Estela dos Santos (Departamento de Educação) 

Lucimar Aparecida Góes Garcia (Departamento de Educação) 

Ítalo Rafael Costa Mira (Sociedade Civil) 

Lilian Andrade Vilela Pinto (Setor Organizado da Sociedade) 

José Acácio Bueno da Silva (Poder Legislativo) 

Pauta  Requerimento 07, 08, 09 e 10;  

Pedido Prefeitura Municipal de Inconfidentes; 

Ocorrências COMPDEC;  

Notificações enviadas;  

Notificações recebidas;  

Encaminhamentos da Reunião Anterior. 

 

Por conta das restrições impostas pela pandemia COVID-19, a reunião foi realizada 

via Google Meet, e foi anunciada pelo aplicativo Whatsapp a todos os representantes do 

CODEMA com antecedência.  

Iniciando a reunião, Letícia informou a todos que a reunião seria gravada, afim de 

facilitar a transcrição da mesma, não havendo objeções, a gravação foi iniciada. 
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Para começar, Letícia apresentou a todos os presentes as pautas da reunião, sendo 

elas: Requerimento 07, 08, 09 e 10; Pedido Prefeitura Municipal de Inconfidentes; 

Ocorrências COMPDEC; Notificações enviadas; Notificações recebidas; Encaminhamentos 

da Reunião Anterior. 

Após iniciou as pautas: 

- Requerimento n°7: Em nome de: Guilherme Garcia Bueno, trata-se de um pedido 

de substituição. O motivo alegado foi: risco de queda, o indivíduo arbóreo foi submetido a 

diversas podas drásticas; quando venta, é comum ouvir estalos vindos da espécie. Não 

havendo objeções, o requerimento foi aprovado e a licença emitida.  

-Requerimento n°8: Em nome de: José Acácio Bueno, tratando-se de um pedido de 

substituição (2 indivíduos). O motivo alegado: Conflito com a rede elétrica e risco de queda. 

Não havendo objeções, a substituição do indivíduo 1 foi aprovada, enquanto que, para o 

indivíduo 2, foi recomendada a poda das raízes que estão comprometendo a calçada do local 

onde está inserida.  

- Requerimento n°9: Em nome de: Benedito Rosão Primo, trata-se de um pedido de 

substituição. O motivo alegado: espécie imprópria para a arborização urbana. Após 

discussões, constatou-se que a espécie realmente é inadequada para arborização. Não 

havendo objeções, o requerimento foi aprovado e a licença foi emitida.  

- Requerimento n°10: Em nome de: Selma Donizete Maduro, trata-se de um pedido 

de substituição 2 indivíduos. O motivo alegado: apresenta inclinação e está com cupim. Após 

discussões, constatou-se que os indivíduos estão oferecendo risco de queda e, não havendo 

objeções, o requerimento foi aprovado e a licença emitida.  

Pedido da Prefeitura, a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Obras, 

pede intervenção em APP para que possa ser realizada a limpeza de um bueiro 

entupido/afogado. Após o responsável pelo Setor de Obras, Thiago Zuccon, dizer que o 

bueiro em questão se localiza na zona rural. Os membros do Conselho, após discussões, 

concluíram que o CODEMA não possui autonomia para o pedido, dessa forma, recomenda-

se realizar o pedido ao IEF.  

Em seguida, Letícia informou a todos que o Setor de Gestão Ambiental, através do 

CODEMA, enviou duas notificações, sendo elas: a 1° ao Sr. Richard Baioloni, após 

denúncias de supressão de espécies, e causando danos à saúde por conta do aumento da 
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poeira; e a 2° ao Sr. Adilson Cunha, após denúncias de contaminação do solo, causado por 

pintura de mesas em vias públicas. 

Depois, Letícia, informou que o CODEMA recebeu uma notificação, sendo ela: 

enviada pela Promotoria de Ouro Fino, a qual fez menção a um loteamento que assinou um 

TAC se comprometendo a recuperar eventuais áreas degradadas de acordo com as instruções 

do CODEMA, porém, o loteador não procurou o CODEMA em nenhum momento. Há no 

projeto uma área verde, porém, não foi realizada. Após discussões, ficou decidido notificar 

o proprietário do loteamento, pedindo as documentações necessárias para mensurar os 

impactos e posteriormente, o CODEMA dará as diretrizes para recuperação.  

Dando sequência a última pauta, Letícia apresentou alguns encaminhamentos da 

reunião anterior, sendo eles:  

I) Requerimento n°1: enviado pela Maria Francisca Pereira, ela questiona se o 

CODEMA pode emitir uma resposta a respeito de uma obra de gabião a ser feita 

em sua propriedade, a qual não foi executada no ano anterior. Sabendo que o 

CODEMA não possui conhecimento sobre a execução da obra, foi sugerido que 

o mesmo enviasse por escrito uma solicitação ao Setor de Obras. Não havendo 

objeções, fica decidido que esse pedido será feito e enviado. Recebemos resposta, 

o Setor de Obra pode sanar os danos ocorridos (DIFERENTE DO PROJETO 

INICIAL). Pede a liberação do CODEMA para intervenção em APP. Não 

havendo objeções, a liberação foi concedida. 

II) Solicitação Gigante, enviado pelo Gigante (nome social), o solicitante pede que 

o CODEMA envie ao Setor de Obras um pedido para construção de duas (2) 

bacias de contenção em sua propriedade e de seu vizinho, haja vista que os 

mesmos têm tido problemas de erosão. Após discussões, fica decidido que o 

Setor de Gestão Ambiental irá enviar o pedido ao Setor de Obras. Estamos 

aguardando resposta. 

III) Situação Loteamento Pedra do Sol: o Loteamento Pedra do Sol não realizou o 

que CODEMA propôs como contrapartida, quando questionado, o representante 

alegou que o CODEMA não estabeleceu prazo. Dessa forma, foi questionado se 

o CODEMA é a favor de notificar o representante, colocando um prazo para que 

seja realizada a contrapartida. Após discussões, o CODEMA aprovou o envio da 
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notificação, a qual estabelecerá o prazo de 30 dias para início. Recebemos 

resposta, irão começar no prazo indicado. 

IV) Sugestão da Adriana, divulgar onde está o CODEMA e informar como são feitos 

os pedidos de substituição. Letícia apresentou uma ideia de artes, a imagem foi 

aprovada e será divulgada na página da Prefeitura Municipal.  

  

Por fim, não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada. Letícia agradeceu 

a presença de todos e informou que a presente ata será enviada no grupo do CODEMA no 

Whatsapp e será assinada pelos presentes assim que possível.  

 

Assinatura dos presentes:  
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